
Dodatekě. 12/2013
ke smlouvě o dodávce tepla ze dne 10. 12 2001, číslo 813/2002, který níže uvedeného dne,
. měsíce a roku uzavřeli

1. Distribuce tepla Třinec, a s
7319 61 Třinec- Lyžbiee, Máchova 1131
IC: 64609812,
DIČ: CZ64609812
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, v1. 1168
držitel licence ě. 320100466 - Skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem
bankovní Spojení:

jednajíeí: Ing. Milanem Sikorou, předsedou představenstva
jako dodavatel

a

2. Česká spořitelna, a.S.
140 00 Praha 4 Olbrachtova 1929/62
Iěz 45244782 DIČ; CZ6990011261
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171
bankovní spojení:
zastoupená ředitelem odboru Správy majetku
jako odběratel

A.

V souladu sbodem 4. kapitoly II. Cena tepla, s účinností od 1.1.2013 se bod 1. vkap. II
uvedená smlouvy vypouští a nahrazuje následujícím zněním :

Cena tepelné energie je věcně usměrňovanou cenou vypoětenou v souladu S ustanovením § 6
Zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky ě. 450/2009
Sb., o cenách a S cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ě. 2/2012 Ze dne 25. října
2012, k cenám tepelné energie.

Hovoří-li se v této Smlouvě ěi jejichpřílohách o ceně tepla, myslí Se tím vždy cena věcně
usměrňovaná.

l. Cena tepla v horko' vodě :dodávané do předávací Stanice odběratele se stanoví
- ve výši 236,40 Kč / 1 GJ (cena bez DPH)

B.

V kapitole VII. „Zastupování smluvních Stran“ Se doplňuje nový bod 3. následujícího Znění:

3. Smluvní strany si sjednávají, Že při přerušení dodávky tepla Z důvodu havárií, havarijních
oprav ěi Z jiných důvodů vzniklých na Straně výrobce tepla či dodavatele je dodavatel
oprávněn informovat odběratele neprodleným Zasláním e-mailově Zprávy na adresu ........

.................... neboSMSzprávynaě.mobilu



Nedoplní-li odběratel Výše uvedené l<ıo1<1taktyj či nedoručí~li tento dodatek podepsaný
" odběratelem dodavateli fiıbee, platí uj ednáni uvedené V odstavci B. Z dodatku č. 11/2012 Ze

dne 30.1.2012 Stím, že Za škodu případně Vzniklou odběrateli Vsouvislostí Stakovým
přerušenim dodávky tepla nenese dodavatel odpovednost.

C.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy Ve Znění jejich uzavřených dodatků, která nejsou dotčena
timto dodatkem, Zůstavají V platnosti beze Zmën.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

V Třinci, 30.1.2013

dodavatel ` odběratel


